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Dependencia: MUNICIPIO DE IPUEIRAS -MUNICIPIO DE IPUEIRAS -(CE)

Licitagao: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: PE059/21)

as 09:12:37 horas do dia 14/12/2021 no enderego PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA

MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de IPUEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeaeao, para realizagao da Sessao Pt]blica de Licitagao do Pregao
N° Processo: PE059/21 -2021/PE059/21 que tern por objeto REGISTRO DE PRECOS
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTivEIS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA FROTA DE VEicuLOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
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MUNIcipIO DE IPUEIRAS CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes pregos:
Lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificagao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ.
Fornecedor

Data-Hora
12/12/202113:11:28:001

14/12/202108:32:22:883

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

POSTO SERRANO IPUEIRAS COMERCIAL DE
COMBUSTIVEIS L

R$
2.617.830.000

R$ 7,02

Lote (2) -DIESEL S-10

Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor
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lnmetro.

Fornecedor
12/12/202113:11:28:001

14/12/202108:32:38:766

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

POSTO SERRANO IPUEIRAS COMERCIAL DE
COMBUSTIVEIS L

R$
3.849.750.000

R$ 5,83

Lote (3) -DIESEL COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro.
Data-Hora

Fornecedor

12/12/202113:11:28:001

14/12/202108:32:53:042

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

POSTO SERRANO IPUEIRAS COMERCIAL DE

Ap6s a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores prego
Lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificaeao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ.
Data-Hora

Lance

Fornecedor

14/12/202109:14:53:020 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

2.591.947

Lote (2) -DIESEL S-10

Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor

incolor a amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s)
NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao
lnmetro.
Data-Hora

Lance

Fornecedor

14/12/202109:16:40:987 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

3.784.500

Lote (3) -DIESEL COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformid.ade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro.
Data-Hora
14/12/202109:17:22:204

Fornecedor
R M MORORO MARTINS COMBUSTIVEl

EIRELl

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
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menor prego. Ap6s confirmada a habilitaeao da proponente e examinada pelo pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preeo, quanto ao objeto
bern como quanto a compatibilidade do preeo apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contrataeao, o Pregoeiro decidiu:
No dia 14/12/2021, as 09:40:03 horas, no lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificaeao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ. - a situagao do

lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Atualizagao efetuada
-servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 17/12/2021, as 17:04:56 horas, a situagao do
lote foi finalizada.

No dia 17/12/2021, as 17:04:56 horas, no lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificagao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ. - a situagao do

lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteraeao foi o se

sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos
M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente I

20/12/2021, as 09:05:06 horas, a situagao do lote foi finaljzada.

No dia 20/12/2021, as 09:05:06 horas, no lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificaeao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ. - a situagao do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislaeao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 20/12/2021, as 09:05:06 horas, no lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificagao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ. - pelo criterio de
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No dia 14/12/2021, as 09:36:18 horas, no lote (2) -DIESEL S-10

Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor

incolor a amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s)
NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao

lnmetro. - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o
seguinte: Atualizagao efetuada -servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 17/12/2021,
as 17:05:23 horas, a situacao do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2021, as 17:05:22 horas, no lote (2) -DIESEL S-10

Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor
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lnmetro. - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi

o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,
declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do
presente lote. No dia 20/12/2021, as 09:05:26 horas, a situa9ao do lote foi finalizada,
No dia 20/12/2021, as 09:05:26 horas, no lote (2) -DIESEL S-10

Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor

incolor a amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s)
NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao
lnmetro. - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o

seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente

e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o
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presente lote a licitante.
No dia 20/12/2021, as 09:05:26 horas, no lote (2) -DIESEL S-10

Especificaeao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de

incolor a amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s)
NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao
lnmetro. -

pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a

empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$

3.777.975,00.

No dia 14/12/2021, as 09:35:56 horas, no lote (3) -DIESEL COMUM

Especificaeao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
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Atualizagao efetuada -servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 17/12/2021, as
17:05:42 horas, a situagao do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2021, as 17:05:42 horas, no lote (3) -DIESEL COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro. - a

situaeao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte:

Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No

dia 20/12/2021, as 09:05:37 horas, a situagao do lote foi finalizada.
No dia 20/12/2021, as 09:05:37 horas, no lote (3) -DIESEL COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro. - a

situaeao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte:

Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e

cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o
presente lote a licitante.
No dia 20/12/2021, as 09:05:37 horas, no lote (3) -DIESEL COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
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da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro. 21 /12/2021
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pelo criterio de menor preeo,
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foi adjudicado o objeto do lote da licita

44.45

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor RS

No dia 14/12/2021, as 08:32:22 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA

SOARES CARVALHO - desclassificou a proposta do fornecedor - POSTO SERRANO
IPUEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS L, no lote (1) -GASOLINA COMUM

Especificaeao : GASOLINA combustivel, comum, conforme Norma CNPQ. 0 motivo da
desclassificagao foi: A Licitante e desclassificada por ofertar valor total inexequivel para o

lote, estando claramente muito abaixo do valor estimado e do valor das demais propostas
apresentadas por outros participantes. Levando em consideragao o que orienta o item 5.1.
do edital. Deveria ser colocado o valor total do lote, nao o unitario.
No dia 14/12/2021, as 08:32:38 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY
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Especificagao : OLEO, diesel S10, aditivado, aspecto limpido e isento de impurezas, cor

incolor a amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s)
NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao
lnmetro. 0 motivo da desclassificaeao foi: A Licitante e desclassificada por ofertar valor total

inexequivel para o lote, estando claramente muito abaixo do valor estimado e do valor das

demais propostas apresentadas por outros participantes. Levando em consideraeao o que
orienta o item 5.1. do edital. Deveria ser colocado o valor total do lote, nao o unitario.
No dia 14/12/2021, as 08:32:53 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou a proposta do fornecedor - POSTO SERRANO
IPUEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS L, no lote (3) -DIESEL

COMUM

Especificagao : OLEO, diesel , comum, aspecto limpido e isento de impurezas, cor incolor a

amarelo, em conformidade com a SAE e normas vigentes da ANP.Atender a(s) NORMA (s)
da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro. 0
motivo da desclassificagao foi: A Licitante e desclassificada por ofertar valor total inexequivel

para o lote, estando claramente muito abaixo do valor estimado e do valor das demais

propostas apresentadas por outros participantes. Levando em consideragao o que orienta o
item 5.1. do edital. Deveria ser colocado o valor total do lote, nao o unitario.

Publicada a decisao, nesta sessao, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relat6rio contendo informag6es

detalhadas sobre o andamento do processo.

cfroLin^G^G85ke±J5dskRfa€€R±i!Nle^LHO
Pregoeiro da disputaI
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CAMILA DE SOUSA CUNHA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
13.046.378/0001-78 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

10.772.749/0001-00 POSTO SERRANO IPUEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS L

21/12/2021
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